


Op de hoge Eiffeltoren
stond een baron met reuzenoren.
Hij droomde dat hij vliegen kon,
vanaf de toren naar de zon.
Dáárna zou hij verder gaan,
naar de sterren en de maan.
Wanneer hij alles had gezien,
dan ging hij weer eens terug, misschien.
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Of wie weet, kon hij goed leven
in de ruimte, dan bleef hij even!
Lekker vakantie vieren daar,
een week, een maand of zelfs een jaar.
Hij zou een prachtig huis gaan bouwen
en met een heel lief meisje trouwen,
dat hij kende van een ster,
een ruimtemeisje van heel ver.
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Als er dan sterrenkindjes kwamen,
gingen ze gezellig samen
allemaal naar de regenboog
en gleden zó, vanaf heel hoog,
zoef, zoef, zoef, snel naar beneden.
Já, zo droomde de baron tevreden,
vliegen is een goed idee.
Ik ga het doen en tel tot twee!
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De baron liep schuifelend naar de kant
en klemde zijn tenen om de rand.
Nog één keer keek hij naar de grond.
Oei, oei, zo hoog als hij daar stond!
Toen deed hij vlug zijn ogen dicht,
de wind blies zacht in zijn gezicht.
Ik ga nu tellen, want zo meteen
spring ik er, hup, hup, overheen.
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Toen liet de baron, plotseling heel dapper,
zijn oren zwaaien, flipper, flapper.
Hij slaakte nog een diepe zucht,
sprong daarna heel hoog in de lucht…
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KABOEM! Daar lag hij op zijn bips.
Hij voelde zich een beetje pips.
De baron, nog flapperend met zijn oren,
lag op het randje van de toren.
Zijn neus en knieën waren vuil.
Hoog op zijn voorhoofd zat een buil.
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Wat was er toch gebeurd, daarnet?
De baron had niet goed opgelet,
want rond de toren stond een rek,
zo’n breed en stevig ijzeren hek. 
Dit was veel hoger dan hij dacht.
De baron had eigenlijk verwacht
dat hij gemakkelijk vliegen kon,
vanaf de toren naar de zon.
Hij had die grote sprong gemaakt
en daarbij hard het hek geraakt.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


